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OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 28. októbra 2008,
ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa
určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov
Národná banka Slovenska podľa § 29 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 1999 č. 6/1999, ktorým sa
určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie
č. 358 /1999 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002
č. 12/2002 (oznámenie č. 701/2002 Z. z.), opatrenia Národnej banky Slovenska
z 12.decembra 2003 č. 8/2003 (oznámenie č. 568/2003 Z. z.) a opatrenia Národnej banky
Slovenska z 13. decembra 2005 č. 6/2005 (oznámenie č. 593/2005 Z. z.) sa mení takto:
1.

V § 1 odsek 1 znie:
„(1) Za účelom usmernenia platobnej bilancie Slovenskej republiky sa ustanovuje
systém členenia a kódovania finančných operácií, platobných titulov, na inkasá a platby
v mene euro a v cudzej mene, na platby tuzemcov cudzozemcom v mene euro a v cudzej
mene a na inkasá tuzemcov od cudzozemcov v mene euro a v cudzej mene. Označovanie
účelu platby pri osobitne regulovaných cezhraničných prevodoch sa nevzťahuje na platby
do 12 500 eur uskutočňované v eurách zo Slovenskej republiky do iného členského štátu
Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru
a naopak.“.

2.

V prílohe časti A Platobné tituly skupina 2 Dopravné služby a cestovný ruch
v platobných tituloch 260 a 265 sa slová „za slovenskú menu“ nahrádzajú slovami
„za menu euro“.

3.

V prílohe časti A Platobné tituly skupina 2 Dopravné služby a cestovný ruch
v platobných tituloch 261, 262, 266 a 267 sa slová „V SK“ nahrádzajú slovami
„V EURÁCH“, slová „ za slovenskú menu“ sa nahrádzajú slovami „za menu euro“, slová
„z korunového účtu“ sa nahrádzajú slovami „z účtu v eurách“ a slová „na korunový účet“
sa nahrádzajú slovami „na účet v eurách“.

4.

V prílohe časti A Platobné tituly skupina 7 Transakcie s finančnými aktívami vo vzťahu
k zahraničiu a skupina 8 Transakcie s finančnými pasívami vo vzťahu k zahraničiu znejú:
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„700 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI AKTÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU
– inkasá a platby medzi rezidentami a nerezidentami v oblasti finančných aktív so vzťahom
k zahraničiu. Zahŕňajú transakcie zahraničných priamych investícií, konto poolingu,
zahraničných portfóliových investícií, zahraničných cenných papierov, finančných derivátov,
poskytnutých úverov, faktoringu a forfaitingu, vkladov a ostatných položiek s finančnými
aktívami, ktoré majú vzťah k zahraničiu.
800 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI PASÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU
– inkasá a platby medzi rezidentami a nerezidentami v oblasti finančných pasív so vzťahom
k zahraničiu. Zahŕňajú transakcie tuzemských priamych investícií, konto poolingu,
tuzemských portfóliových investícií, tuzemských cenných papierov, finančných derivátov,
prijatých úverov, vkladov a ostatných položiek s finančnými pasívami, ktoré majú vzťah
k zahraničiu.“.
5.

V prílohe časti A Platobné tituly sa vypúšťa skupina 9 Prevody peňažných prostriedkov
v cudzej mene medzi tuzemskými subjektmi.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ivan Šramko v. r.
guvernér
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